ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Προετοιμασμένα από καιρό, οι πρωταγωνιστές και τα σκηνικά
αστυνομοκρατίας στο ΑΠΘ...
Τις μέρες αυτές στο ΑΠΘ παίζεται άλλη μια πράξη του τυχοδιωκτικού, επικίνδυνου αλλά τόσο
προβλέψιμου έργου για την εμπέδωση του δόγματος «νόμος και τάξη» στα Πανεπιστήμια.
Το σκηνικό έτοιμο από καιρό για πανελλαδική μετάδοση. Γκρεμισμένοι τοίχοι, εισβολή
πάνοπλων αστυνομικών στο ΑΠΘ, χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε εσωτερικούς
χώρους του ΑΠΘ σε ώρα μαθήματων, προσαγωγές, αγανακτισμένοι πρυτάνεις, καυγάδες ΝΔΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια στα ΑΕΙ, κτλ. Έχουν δε προηγηθεί δημοσιεύματα για επικείμενη
εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στις 17 Μάη, παραμονές φοιτητικών εκλογών!
Οι πρωταγωνιστές γνωστοί και οι ρόλοι μοιρασμένοι: ΜΑΤ, πρυτανικές αρχές, προβοκάτορες
(φάτσα-κάρτα στον φακό) και οι «μπαχαλάκηδες»… Μαζί και ο από μηχανής θεός, το ΣτΕ, που
με άψογο timing έκρινε σύννομη την εγκατάσταση της Αστυνομίας στα ΑΕΙ, προς διάψευση
προσδοκιών ανατροπής…
Για μια ακόμα φορά, δε χώρεσαν στα πλάνα και στις αγανακτισμένες δηλώσεις, η
υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ΑΕΙ. Η επιχειρηματική λειτουργία τους. Η γενίκευση
των διδάκτρων. Η αναλογία διδασκόντων-φοιτητών. Η φοιτητική μέριμνα που
εμπορευματοποιείται. Η αδυναμία της νεολαίας να ανταποκριθεί στις σπουδές για οικονομικούς
λόγους.
Ο στόχος διακηρυγμένος: Σιγή νεκροταφείου στα ΑΕΙ για να αλωνίζουν οι επιχειρήσεις, η
εμπορευματοποίηση και όσοι θέλουν ένα Πανεπιστήμιο αποξενωμένο από την κοινωνία και
τους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Σε αυτό το πλαίσιο προετοιμάζεται, εξαγγέλλεται,
σαλαμοποιείται ο νέος «νόμος πλαίσιο» που υπόσχεται να βάλει τις τελευταίες πινελιές στην
αποδόμηση του δημόσιου Πανεπιστημίου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Κανένας εφησυχασμός! Μόνο ο δικός μας αγώνας μπορεί να βάλει φρένο στην αντιεκπαιδευτική
πολιτική και την καταστολή που πάνε χέρι-χέρι! Για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη στο σύνολό του, από τις κάμερες και τις κάρτες εισόδου μέχρι τις διαγραφές και τα
πειθαρχικά! Απορρίπτουμε κάθε σκέψη για αστυνομία στις σχολές μας με όποιο τίτλο και αν τη
φέρουν! Δεν αποδεχόμαστε τους "ρόμποκοπ" με τα γκλομπ και τα taser μέσα στις σχολές μας,
είτε αυτοί υπακούν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως λέει η κυβέρνηση της ΝΔ, είτε
στον πρύτανη όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ!
Απαιτούμε να καταργηθεί τώρα ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Τα ΑΕΙ έχουν ανάγκη από
χρηματοδότηση, διδακτικό προσωπικό, φοιτητική μέριμνα, επιστημονικές υποδομές και αλλαγή
του προσανατολισμού τους και όχι από αστυνομικές δυνάμεις και καταστολή.
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